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PESNIŠKA ZBIRKA II. 
      

 

OŠ ZREČE 



Gregor z ladje stopi, 

gre po poti proti Kokri. 
 

Ob poti sreča še podgane, 

črve, miši in fazane. 

Prekriža pot mu dinozaver, 

volk za njim zelo hiti, 

ker Bedanec ga lovi. 
 

Vitezi se kar vrstijo, 

en za drugim ga podijo. 

Gregor v dir se spusti, 

a naslednji hip se že zbudi. 

Gal Brglez, 6. c 

 

Ne vem, 

zakaj kravata noče biti oglata. 

Naj pride volk in jo požre! 
 

Ne vem, 

zakaj plašč noče biti prijatelj hlač. 

Naj pride volk in ga požre! 
 

Ne vem, 

zakaj obleka zdi se sama sebi lepa. 

Naj pride volk in jo požre! 
 

Naj pride volk in vse požre! 

Prav vse? 

Ne, mene ne! 

Jakob, 6. c 

 

 

 

 

 

 

Nočna mora 

Ko zjutraj sem se prebudil, 

ves utrujen sem še bil. 

Zvečer ko odpravil sem se spat, 

pozdravil me je grozen škrat. 

 

Mi je rekel: »Kaj boš ti? 

Jaz ponoči stražim ljudi.« 

Jaz prestrašen, prepoten 

sem zaspal in sanjal o njem. 

 

Sem premetaval se sem in tja 

ter gledal, kako škrat vse okoli sebe grizlja. 

Huda bila je nočna mora to, 

da škrat nikomur miru ne da. 

 

Ker sem ves prestrašen bil, 

poljub me mamin je pomiril. 

Nato sem hitro stvari vzel 

in v šolo odhitel. 

Gal , 6. a 

 

  



Svetlo jutro 

Na jutro svetlo je sonce vstalo, 

z očmi pomežiknilo, 

zaspance prebudilo. 

Malo se je  razjezilo, 

ker se je že vse zbudilo. 

 

Starši se v službe peljejo, 

rožice se prebudijo, 

ptički žvrgolijo, 

šolarji pa v šolo hitijo. 

 

Šolska vrata odprem 

in se hitro zavem, 

da po nova znanja grem. 

Eva Hren, 6. a 

 

 

Pa tudi če ni angina, 

je vseeno bolezen fina, 

ker če te nos srbi in grlo boli, 

ti v šolo iti treba ni. 

 

Ko pa končno ozdraviš, 

se šole res že veseliš. 

Ker te dolgo ni bilo, 

te učitelji pogrešajo zelo, 

s sošolci pa se skupaj učite, 

da spet dobro oceno dobite. 

Jan, 6. a 

 

 

 

 

 

Oprosti, 

ker naravoslovje ti ne gre 

in prijatelji te marajo ne. 

Oprosti, 

ker v šoli vse narobe je 

ter po stopnicah zvrneš se. 

Če se ti to  zgodi, 

oprosti, 

ker se cela šola ti smeji. 

Nazadnje še tvoj pes se izgubi, 

ko pa končno najdeš ga, 

oprosti, 

ker še mačka pobruha tla. 

Andraž, 6. a 

 

Žalost je kot noč, 

a v njej se najde moč. 

Misliš, da je ni, 

a iz nas kriči. 
 

Žalosti več ni, 

kadar s prijatelji si. 

Prijatelji pomagajo ti, 

da žalost v tebi zbledi. 
 

Kadar s prijatelji si, 

žalost se skrije in nazaj več ne pride. 

Ko žalost odide, 

sreča pride. 

Naj nikoli ne odide. 
 

Prisluhni ji, 

ko nam veli, 

kako naj obnašamo se, 

da bo konec srečen za vse. 

Lana Erjavec in Alja Jančič, 8. a 



Pesnik je norec, 

ki preveč časa ima. 

Ko ves dan v sobi ždi, 

življenje mimo njega hiti. 

 

Gleda otroke pri igranju, 

piše pesmi, primerne svojemu stanju. 

Če je vesel, piše o smislu življenja. 

Če je žalosten, o dogodkih trpljenja. 

 

Sanja v rimah, jé v rimah, 

v sobi ždi v poletjih in zimah. 

Piše kot blisk, od veselja do stisk. 

 

In očitno sem nor in brez življenja, 

saj pišem pesem, živim od trpljenja. 

Svit Strelc, 8. b 

 

Moj maček Korenček 

Moj maček Korenček 

je priden in lep. 

Rad ima tuno 

in slasten briket. 

 

Rad se igra in sonči zelo, 

ampak oranžen za vedno bo. 

 

Ima zelene oči in ostre zobe, 

star je leta tri 

in vse nas nasmeji. 

Zoja Slatinek Hrovat, 5. c 

 

 

 

 

Moja psička Bili 

 

Bili rada se igra, 

poliže te in odskaklja. 

Najraje liže sladoled, 

lučko ali kak kornet. 

 

Bili kopati ne mara se, 

a poleti vroče je, 

zato s cunamijem jo zalijem 

in šampon po njej polijem. 

Bili lepih barv je, 

kožušček njen res sveti se. 

 

Rada skače, laja in se igra, 

med maminimi rožami pa luknje kopa. 

 

Čevlje rada v usta da, 

zato moj čevelj luknje ima. 

Bili res posebna je, 

ampak vemo, da rada nas ima, 

ko salamo v usta da. 

Ema Sadek, 5. c 

 

Sosedov kuža 

 

Kuža sosedov je puhast zelo, 

jé vse, kar je možno, in lula zelo. 

 

Rad se carta, a laja še bolj, 

ker prijazen je kuža in pameten še bolj. 

 

Ne igra se rad, ker prestar je za to, 

a včasih še skače kot zajček v deteljo. 

Zara Klinar, 5. c 



Moja bela prijateljica 

 

Mojemu psu Snežka je ime, 

k nam je prestrašena prišla nekega snežnega dne. 

 

Snežko so kolki boleli, 

takrat res nismo bili veseli. 

Na srečo je poleti v morju zaplavala lepo 

in spet je vse bolje bilo. 

 

Zaradi zdravstvenih razlogov 

v pasji šoli ni preživela dni mnogo. 

Zdaj mamici moji sledi 

in na sprehod z njo z veseljem odhiti. 

Juri Matović, 5. c 

 

Pomlad 

 

Zvončki so že zacveteli, 

ptički v grmu pojejo, 

metuljčki v nebo so poleteli, 

kosi črve iščejo. 

 

Na polju rožice cvetijo, 

ptički se ženijo, 

z neba nam sveti sonček zlat, 

že prišla k nam je pomlad. 

 

Iz gozda znani glas naznanja, 

da prišla je v vas drobna ptičica, 

prelepa kukavica. 

Ali Mahmutović, 6. b 

 

 

 

Moja pomlad 

 

Zdaj ko pomlad je prišla, 

se bo Dora sončila. 

Lista se revija, 

na fotografiji je sošolka Mija. 

Po bregu teka Branko, 

se že zaleti v Blanko. 

 

Še dobro, da kurenti zagnani 

zimo so odgnali. 
 

Popoldne sonce sije, 

ga zvečer oblak zakrije. 

Korona je odšla, 

za njo pa pomlad prišla. 

Na travniku je vesela krava, 

ker je zrasla trava. 
 

Še dobro, da kurenti zagnani 

zimo so odgnali. 

Ajda Zajc, 4. a 

 

Srce 
 

Preden ga raniš, 

spoznaj njegovo milino. 

Preden poveš, 

daj besedi iskreno vsebino. 

 

Pazi, da ga ne raniš, 

da mu ne vzameš sanj. 

Le pazi, 

da ne porušiš pričakovanj. 

Elijona Saramati, 8. b 

 



Drevesa in gozdovi 

 

Drevesa so povsod okrog nas, 

ko je zima, 

grejejo nas, 

in takrat je res prima čas. 

 
Kar tri petine naše domovine 

pokrivajo gozdovi, 

ob katerih zrasli so domovi. 

 
Gozdovi so pomemben del narave, 

prinašajo obilo zabave, 

v njih lahko nabiramo plodove, 

včasih pa so tudi dobri za sprehode. 

Iva Stamenkovič, 8. c 

 

Osamljenost 

 

Osamljenih je veliko ljudi, 

včasih sva osamljena tudi jaz in ti. 

Lahko si obkrožen z veliko ljudmi, 

pa se ti še vedno zdi, da sam si. 

 

Osamljenost je, ko te nihče ne razume 

in vsi gledajo čudno na tvoje muhe, 

vse dokler nekdo ne pride, 

ki pomaga, da tvoja osamljenost odide. 

 

Takrat si prešerne volje 

in vse ti gre na bolje, 

svet srečnejši se ti zdi, 

pa čeprav si z mano le ti. 

Zoja Klinar, 8. a 

 

 

Samota 

 

Ko ljudje vedo preveč stvari, 

te v prsih močno tišči. 

Mislijo, da poznajo tvojo podobo, 

ko še sam iščeš dušo svojo. 

 

Verjamejo, da poln si veselja, 

ko v resnici skrivaš solze svojega trpljenja. 

Kaj narediti? Se dolgo sprašuješ, 

iščeš načine, ne obupuješ. 

 

Ko končno globoko skrivnost odkriješ, 

se pred vsemi težavami skriješ. 

Sediš v trdi temi sredi belega dne, 

čakaš poti, ki jih več ni. 

 

Čakaš na nekoga, ki bo rešil probleme 

in bo v tvojem življenju naredil spremembe. 

Ljudje mislijo, da se oddaljuješ, 

ko v resnici svoje življenje rešuješ. 

Neža Založnik, 8. a 

 

 

  



Pesem, ki se rima 

 

Rada imam marmelado, 

še raje pa čokolado. 

 

Pozimi je led, 

poleti pa med. 

 

Padla je hruška, 

nastala pa buška. 

 

Tonček ima lonček, 

v njem pa bonbonček. 

 

Končala se je zima, 

začela pa rima. 

Lana Mušovič, 4. a 

 

Ulica 

 

Trden kakor kamen, kost 

je sosedov most. 

 

Ko po grlu vroča voda steče, 

se naš Marko, joj, opeče. 

 

Marti pade lonec iz rok, 

zaslišal se je glasen pok. 

 

Po gozdu strašila je pošast, 

a kmalu padla v past. 

 

Hud je sosedov pes, 

ko popadel ga je bes. 

Mia Rebernak, 4. a 

Morda … 

 

Morda tudi opice 

imajo svoje omice, 

zato da jih razvajajo, 

jim dobro družbo delajo. 

 

Morda tudi veverice 

imajo svoje dobre strice, 

zato da vejo vse novice 

in da nosijo nogavice. 

 

Morda tudi krave 

imajo svoje mame, 

zato da jih tolažijo, 

jim dobre bike kažejo. 

Anže Kvac, 4. a 

 

Morda tudi krave 

imajo stare mame, 

da z njimi se igrajo, 

da poljubčke dajo 

jim v zahvalo. 

Julija Gričnik, 4. a 

 

Morda tudi kravice 

imajo babice, 

da ko staršev ni, 

otrok ne skrbi, 

in ko pride čas za čaj, 

so starši spet nazaj. 

Blaž Lukač, 4. a 

  



Želja 

 

Mnogo je ljudi, 

mnogo je želja, 

ker vsak si nekaj želi 

na dnu svojega srca. 

 

Je želja po sreči, 

je želja po zdravju, 

je želja velika 

in želja kar vzklika. 

 

Je želja tudi skromna, 

a ko se izpolni, 

je videti ogromna. 

 

In če si močno, res močno želiš, 

se želja ti izpolni 

in ti srce s srečo napolni. 

Taya Malič, 8. c 

 

 

ŠOLA 

 

Šola je stavba, 

v kateri znanje pridobiš in se veliko naučiš. 

V njej učencev mrgoli, 

šola od jutra do večera za njih skrbi. 

 

Uživa v družbi ljudi, 

razen poleti, 

ko žive duše ni. 

Takrat mirno spi, 

da svežo energijo do jeseni pridobi. 

Živa Kejžar, 8. b 

Življenje 

 

Življenje je včasih kruto. 

Pogosto boli, včasih pa tudi razveseli, 

takrat vse okoli nas lepše se zdi. 

 

In ko žalost priplava na plan, 

nam solze v očeh 

prikrijejo nasmeh 

in dober dan. 

 

A jočemo lahko z nasmehom na licu, 

jočemo lahko  z veseljem v srcu, 

jočemo lahko z bolečino na obrazu. 

 

Življenje je začaran krog, 

včasih te razveseli, drugič razžalosti. 

A ko se sprijazniš s tem, 

si okrepljen, 

saj boljšega človeka v tebi rodi. 

Tea Zlodej 

 

  



ODNOSI 

 

Kakšni so lahko odnosi? 

Lahko so pisani in čudoviti, 

včasih temni, grozoviti. 

Najtežje jih je narediti. 

 
Odnosi so lahko različni. 

Prijateljski ali družinski. 

Lahko sladki so kot med 

ali obdani v trepet. 

 

Najgloblji po navadi so družinski, 

včasih pa tudi površinski. 

Lahko vodijo v depresijo, 

če starši pozornosti otroku ne posvetijo. 

 

Včasih bolje brez odnosov bilo bi, 

saj bilo bi manj skrbi. 

A včasih odnosi so najpomembnejša stvar, 

ko mama v sobo pride in pokaže, da ji je mar, 

takrat ugotoviš, da življenje je dar. 

Neža Založnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi danes so res čudna stvar, 

se vikamo, se tikamo, 

a nikomur res ni mar. 

 

Učitelji pravijo, 

da odnosa nimamo, mi, mladi ljudje, 

a kdo ve, 

mogoče kje v nas čepe. 

 

Jeza na primer je ena takšna stvar, 

v ljudi se zajeda 

kakor muhe v goveda. 

 

Pa žalost je takšen primer, 

ki nas le sili jokati 

in ne pusti nam spati. 

 

A tudi dobri odnosi obstajajo, 

pogosti niso prav, 

a še vedno vztrajajo. 

 
A če so odnosi pravi, 

naj ostanejo še dolgo v veljavi. 

Lana Grilj, 8. b 

 

  



Prošnja 

 

Dobra vila, 

daj otrokom krila, 

daj, ponesi jih drugam … 
 

Naj po svetu bo mir, 

daj, da vsak otrok ostal bi živ … 
 

O, da bi konec vojne bilo, 

da mir po svetu bi zavladal, 

ljubezni sij povsod prevladal. 
 

Da ljudje srečni bi bili, 

da vsi živeli srečno bi do konca svojih dni … 

Nuša Hauptman, 9. b 

 

Prosim Zemljo, prosim Sonce, 

naj ljubezen prepozna. 

Prosim luno, prosim zvezde, 

naj ljubezen mi poda. 
 

Naj utrinek ga pripelje, 

nekoga, ki ljubim ga močno. 

Naj mi njega zdaj podajo, 

da spet spala bom trdno. 
 

Naj objame me prav nežno, 

naj poljubi mi roko, 

naj za roko me odpelje 

v deželo čudežno. 
 

Naj v oči me on pogleda 

in podari mi pisan cvet. 

Naj ljubezen ne pojenja, 

on je meni ves moj svet. 

Pia Falnoga, 9. b 

Veter, razgrni oblake sive, 

da nebo se bo videlo 

in očem sonce razkrivalo. 

 

Igraj se z lasmi, 

ki v tvojem ritmu plešejo, 

igraj se z žogo, 

ki na travniku leži, 

nosi jo po svoje, 

dokler se ti zdi. 

 

Ko prišli bodo sivi oblaki, 

ki zakrivajo morje modro, 

ki je očem nepopisno lepo, 

jih preženi daleč stran, 

da spet bo lep, sijoč ta dan. 

Lara Pliberšek, 9. a 

 

  



Družina 

 

Dom je družina, 

kjer veselje nikoli ne počiva 

in je sreča neminljiva. 

 

Radi me imajo 

vse dneve in noči, 

radi me imajo tudi, 

ko imam slabe dni. 

 

Skupaj se borimo, 

pojemo in veselimo. 

Ob strani si stojimo 

in se drug od drugega učimo. 

 

Družina nam je dar, 

zanjo nam je mar. 

Ljubezen si delimo 

in se iz dneva v dan bodrimo. 

 

Žana, Pia, Nuša, Blažka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ona in jaz 

 

Oh, tisti tvoj jutranji nasmeh 

spravlja me v dobro voljo. 

Svobodna si kot ptica, ki leti, 

ko gledaš me v oči. 

 

Tvoji svetli lasje 

so kot luč sredi noči. 

Paziš name, 

že odkar se plazim. 

 

Ko te zagledam srečno, 

si želim, 

da bi ta trenutek trajal večno. 

 

Rada imam ta tvoj glas 

in obraz, 

ki kot najlepša je mojstrovina 

ob kaplji vina. 

 
Ajša Klaser, 8. c 

  



Midva 

Ko sem te prvič zagledal, 

sem čutil, da iz naju nekaj bo. 

Bila si kot rože, 

ki pomladi cveto. 

 

Videl sem, 

da tudi ti si gledala vame, 

zato poklonil sem ti rože, 

ker ne morem iz svoje kože. 

 

Ti in tvoje zlate biserne oči 

odpeljale so me v svet luči. 

Ti in tvoj svetleč nasmeh, 

ki vodi daleč po strmih poteh. 

 

Rad te gledam 

in vedno znova se zavedam, 

kako zelo rad te imam. 

Nikomur, res nikomur te ne dam. 

Leneja Fijavž, 8. c 

 

 

Mami me varuje, 

mi pripoveduje. 

Me pripravi do smeha, 

ko me kaj muči. 

Mami je kot roža, 

vedno cveti, 

tudi, ko je vreme slabo. 

Ko se razjezi, 

pa njena usta začnejo govoriti. 

Vita Grum 

 

 

Maman 

Maman fait dus yoga gaga 

Tous les matin maman fait 

15 minute de yoga gaga. 

 

Maman sai la plus belle 

des maman et la plus janti et 

la plus fort pour nous soinier 

Maman rate jamai les gatau 

o chocot. 

 

Maman a dor perséles 

boutons tous les jours du 

soir jusce o jour. 

 

Victorien Maccagnan 

 

 

Ena sama na svetu je moja mama. 

Najlepše ima ime, in sicer Lilijana. 

Je visoka in nosi očala, 

za vedno bom njena punčka ostala. 

 

Najraje ima mene in mojega brata. 

Za vse poskrbi, le kako ji to rata? 

Imamo tudi očeta, ker je to res potrebno, 

za našo družino zelo je pomembno. 

 

Mama, ti si kot iz porcelana, 

najbolj krhka na trenutke, 

a najbolj sočutna za drugih občutke. 

Ariela Medved 

 

  



Prijatelj je tisti, 

ki mu lahko zaupaš. 

In kadar obupaš, 

je vedno ob tebi. 

 

Pravi prijatelj te nikoli ne zapusti. 

Pravi prijatelj vedno priskoči na pomoč, 

ne glede na to, 

ali je dan ali noč. 

Eva, 6. a 

 

 

Pravi prijatelji 

 

Ali so dobri vsi prijatelji? 

Dobri so le pravi prijatelji. 

A takih je malo. 

Pravi prijatelj ti ob strani stoji 

vse dneve in noči. 

 

Pravi prijatelj ve, katera beseda boli 

in katera te nasmeji. 

Pravi prijatelj stoji ob strani ti, 

ko se jočeš sredi noči. 

 

Pravi prijatelji so ti v oporo, 

tudi če kaj hudega storil si, 

pravi prijatelji so tisti, ki ne lažejo, 

tisti, ki pravi  jaz pokažejo. 

 

Pravi prijatelj je kot galeb, 

ki leti do gnezda. 

Pravi prijatelj ponoči sveti kot zvezda. 

Hana Bombek, 8. a



 

Pesmi zbrale in uredile Marjeta Kobale, Mojca Petek, Karmen Presiček, Mateja Potočnik in Lucija Levart. 


